“Sóc de cor tan tendre i compassiu que no puc veure una desgràcia,
una misèria, que no la socorri"
Sant Antoni Maria Claret, 1862
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Missatge de Pasqua del provincial: "Que no ens
manqui la mirada del cor per la fraternitat"
"En els límits dels temps i de l’espai, del món i de cada u, marcats encara per la
Pandèmia que ens envolta i capgira capritxosament el seus ritmes, la Vida i
l’Amor perennes de Déu no deixen d’acompanyar el caminar de la humanitat, i
en l’esclat de la Pasqua recordar-nos, i renovar-nos per a tothom, que són Amor
i Vida des de sempre i per sempre."
Veure'n més

Missatge de Pasqua del pare general: “Podem ser les
mans de Déu per alimentar la vida dels altres i de la
creació”
Amb consciència dels efectes de la pandèmia, el superior general, Mathew
Vattamattam, ha adreçat un missatge d’esperança als missioners claretians
amb motiu de la Pasqua. Anuncia la presència d’un Jesús que torna a la vida i fa
una crida a superar l’actitud de silenci i submissió.
Veure'n més

Un centenar de participants a la
Pasqua de Vic
Fratelli Tutti. No hi ha igualtat, ni llibertat sense
fraternitat. Sota aquest lema, la Pasqua Familiar i
d'Adults de Vic d'enguany va agrupar més d'un
centenar de participants tot i la situació de
pandèmia. Les famílies, acompanyades pel claretià
Màxim Muñoz, es van tornar a trobar
telemàticament però amb un ventall d’activitats
més ampli pensat per cadascun dels grups d’edat:
infants, adolescents i adults.
Veure'n més

Els infants de l'església Claret de
Lleida celebren el Diumenge de
Rams
La celebració s'ha reservat als als infants de la
parròquia Claret Balàfia de Lleida i a les seves
famílies. Ha estat preparada per l’equip de
catequistes i els nens i nenes. L'eucaristia ha
començat amb la benedicció dels rams de llorer i
olivera, així com de les palmes i palmons que
duien els més menuts.
Veure'n més

Animaset participa a la trobada de les editorials del
Claret Publishing Group
Vint-i-un membres de les disset editorials de Claret Publishing Group han
celebrat la reunió triennal per posar en comú les experiències de les diferents
cases editorials de la congregació claretiana. Jordi Roigé, director d’Animaset
Media i Comunicació, que ofereix serveis de comunicació als claretians, també
ha participat de la trobada.

Veure'n més

Com afecta la pandèmia a les
famílies apadrinades d'Enllaç
Solidari al Brasil?
L’ONG dels missioners claretians a Catalunya,
Enllaç Solidari, ha pogut conèixer la situació del
Projecte d’Apadrinaments de São Miguel do
Guaporé, al Brasil. Un dels responsables del
projecte que impulsa l’ONG ha fet un petit escrit
on explica com esta afectant la pandèmia al
territori.
Veure'n més

Recull de premsa
Barcelona atorga la Medalla d’Or a títol pòstum al pare
Manel i Pere Casaldàliga | ARA El ple de l’Ajuntament de
Barcelona aprova per unanimitat concedir la Medalla d’Or al Mèrit Cívic a
títol pòstum al bisbe Pere Casaldàliga, que va morir l’agost de l’any passat,
i al pare Manel, que ho va fer pocs dies després.

Agenda

Dimecres 14 d'abril 18.00h | Presentació del llibre Repensar l'economia a
partir de la pandèmia, de Lucía Caram, Enrique Lluch, Guillem López. Bernat
Sellarès i Adela Suñer. El claretià Joan Bové també intervindrà a l'acte com a
representant de l'Editorial Claret.

HOMILIES I LECTIO
DIVINA |
Diumenge Segon de
Pasqua
11 d'abril

Calendari claretià

Mort del P. Esteve Sala, cofundador i
primer superior general (1858)
18 d'abril

Santa Caterina de Siena, compatrona
29 d'abril
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